BIURO PODAWCZE

.Komomik Sądowy
przy Sądzie Rejonow}m w Radomsku
Rafa" Trawiński
Kancelańa Komomicza w Radomsku
97-500 Radomsko Reymonta 62 C
tęl. 44ló80-98-35 e-mail: mdomsko.tmwinski@)kornomik.pl
Km 280/17

Sądu Rejonowegow Radomsku

Radomsko, dnta 12-03-2019
SzP
Sąd Rejonowy w
Radomsku
ul' Tysiąclecia 3
Radomsko
97-500 Radomsko
Wasz znak: Tablica osłoszeń
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Dot. sygn. akt I Co l4l/I7
OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
nr KW PT1R/00049836/1

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym w Radomsku Rafał Trawiński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,ie w dniu 14-05-2019r.o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Radomsku' mającegosiedzibę przy u|. Tysiąclecia 3, odbędziesię druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość,będącego własnościądłużników Dariusza Kawki i Alicji Kawki,
połoŻonego
: 97 -545 Gomunice, Wojciechów, ul. Fabryczna 3/50,d|a którego Sąd Rejonowy w Radomsku
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgęwieczystąo numęrze-PT1R/00049836l1',
Suma oszacowania w1mosi87 900,00z|, zaścena wywołaniajest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
58 600"00zł..
Licytant przystępujący do przetargu powinien zł'oŻyćrękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania' to jest 8 790.00zł. Rękojmia powinna być złoŻona w gotówce albo ksieyŻeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upowaznienie
właścicielaksiąieczki do w1płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię możznauiścić takie na konto komornika: Bank BGZ .BNP. Paribas SA
Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 47 160014621030 3044 2000 0003 lub w kasie kancelarii
komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby' które mogą nabyć
nieruchomośótylko za zezwo|eniem organu państwowego' a zezwo|enia tego nie przedstawiĘ oraz inne
osoby w5rmienionew tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądaó nieruchomośćw dni powszednie od
godz. 08:00 do godz. 16:00 po uprzednim ustaleniu terminu z komornikiem sądowym oraz przeglądaÓ
akta postępowaniaegzekucyjnegow Sądzie Rejonowym w Radomskuprzy ul. Tysiąclecia 3.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własnościna rzecz nabywcy bez
zastrzezen, jeżzeliosoby te ptzed rczpoczęciem przetargu nie złożządowodu, Że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomościlub przedmiotów tazem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności
i prawa dozywotnika, jeie|i nie są ujawnione w księdze wieczystej lttb przez
złoienie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpÓźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licy.tacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji1i wygasną z chwi|ą
uprawomocnienia się po stanowienia o przy sądzeniuwłasności'
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